د افغانستان اسالمی امارت

رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی ،پیغامونه ،فرمانونه او حکمونه

د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
د چاپ نېټه ۰۲۴۱ :هـ.ق کال د (جمادی االخر)
د میاشتی ( )۵نیټه
پرله پسی نمبر ()۸۷۷

در این شماره:
حکم مقام امارت اسالمی افغانستان در بارۀ چگونگی تطبیق ماستر پالن.
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حکم مقام امارت اسالمی افغانستان در بارۀ چگونگی تطبیق ماستر پالن
تاریخ۸۴۸۱/۴/۸۱ :
شماره۸۴۸۱ :
( )۸هر شاروالی در ساحۀ خویش ماستر پالن شهری دارد که تطبیق آن از وظایف ادارۀ طرح کنندۀ ماستر پالن و
شاروالی مربوط میباشد.
( )۱شاروالی و سایر ادارات ذیربط نمی توانند خالف ماستر پالن در شهر تعمیر آباد نمایند.
( )۳شاروالی و ادارات مربوط طرح کنندۀ ماستر پالن مکلف اند تا از اعمار تعمیر های خود سر در شهر ها
جلوگیری نمایند.
( )۴اعمار تعمیرات خود سردر شهر ها ممنوع است.
( )۵در حاالت ضروری تعدیل نمودن ماستر پالن شهری شهر کابل و ماستر پالن شهر های تمام کشور به همکاری،
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تفاهم و پیشنهاد مشترک ادارات مربوطه مهندسی و شهر سازی ،نمایندگی های مربوط پما و شاروالی ها ،تائید و
تصویب شورای وزیران و بعد از منظوری امیرالمؤمنین انجام شده میتواند.

( )۶طرح و ترتیب ماستر پالن نقشۀ جدید به اساس پالن انکشافی و اقتصادی کشور ،بمنظور توسعۀ شهر های کشور
ساختار شاخص های پالنی افزایش نفوس ،ساختن مساجد و مدارس با نظر داشت ساحات خدماتی ،رهایشی ،صنعتی
شبکات انجنیری و سیستم حمل و نقل (ترانسپورت) در مرکز و والیات از طرف ادارات مرکزی مهندسی شهر سازی
و سایر ادارات مربوطه ترتیب و پیشنهاد گردیده بعد از تائید و تصویب شورای وزیران و منظوری امیرالمؤمنین انجام
شده میتواند.

( ) ۷برای آینده از طرف ادارت مربوط تعدیل به طرح و دیزاین پالن جدید شهر ها در مرکز و والیات بجز از تائید و
تصویب شورای وزیران و منظوری امیرالمؤمنین جواز ندارد.

( )۱در صورت تخلف مسؤلیت بعدی به عهدۀ مسؤلین ادارات مربوط خواهد بود و در روشنی احکام شرعی طبق
مقررات به آنها جزاء داده خواهد شد.

والسالم
خادم اسالم
امیرالمؤمنین مال دمحم عمر ( مجاهد)
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